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Samenvatting 

Aanleiding
In oktober 2015 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen met het
ministerie van Economische Zaken de brief Voedingsbeleid1 aan de Tweede Kamer aangeboden. In
deze brief wordt ingegaan op het makkelijker maken van de gezonde keuze van levensmiddelen
voor de consument. Om het productaanbod over de hele linie gezonder te maken, heeft de Minister
van VWS met de brancheorganisaties van producenten, supermarkten, cateraars en horeca2
afspraken gemaakt in het Akkoord Verbetering Productsamenstelling (verder: Akkoord). Dit
Akkoord bevat ambities/doelstellingen voor de reductie van de hoeveelheden zout, verzadigd vet
en calorieën in levensmiddelen tot en met 2020. De reductie van zout (natrium), verzadigd vet en
calorieën tot gewenste niveaus in levensmiddelen wordt stapsgewijs uitgevoerd om de consument
te laten wennen aan mogelijke veranderingen in smaak. Het is de bedoeling dat de consument die
eet volgens de richtlijnen goede voeding, uiterlijk in 2020 kan voldoen aan de consumptie van
maximaal 6 gram zout per dag en maximaal 10% van de calorieën aan verzadigde vetten3 per dag.

Doel
In dit kader heeft de NVWA in 2017 het verzadigd vet- en/of zoutgehalte gemonitord in
productsoorten waarvoor afspraken zijn gemaakt en producten van bedrijven die deelnemen aan
de afspraak. Het gaat om verschillende soorten groenteconserven, hartige droge snacks, kant-enklaarmaaltijden, rode sauzen, soep en bouillon, vleesconserven en vleeswaren4 waarvoor afspraken
zijn gemaakt zijn

voor maximumnormen aan verzadigd vet en/of zout. Hiervoor zijn alleen de

producten meegenomen van bedrijven die deelnemen aan de betreffende afspraak van het
Akkoord. De NVWA monitort afspraken die voor 1 januari 2017 overeen zijn gekomen.

Bemonstering en analyse
In de periode april tot juni 2017 zijn in supermarkten 525 levensmiddelen bemonsterd waarvoor
afspraken gelden en die afkomstig zijn van bedrijven die deelnemen aan de betreffende afspraak
van het Akkoord. Groenteconserven, rode sauzen, hartige droge snacks,
vleesconserven

zijn

onderzocht

op

het

gehalte

aan

natrium.

soep en bouillon en

Kant-en-klaarmaaltijden

en

vleeswaren zijn onderzocht op het gehalte aan natrium en verzadigd vet.
Rode sauzen, soep en bouillon en diverse soorten vleeswaren zijn ook in 2016 bemonsterd in het
kader van het Akkoord. Op basis van de resultaten uit 2016 is in de groep vleeswaren het aantal
productsoorten

beperkt

voor

het

monitoren

van

het

verzadigd

vetgehalte

in

paté

en

smeerleverworst en het zoutgehalte in gegrild ontbijtspek en salami.

1
2
3

4

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven regering/detail? d=2015Z20339&did=2015D41317
FNLI, CBL, KHN en Veneca
De r chtlijn van de Gezondheidsraad ten aanzien van verzadigd vet is sinds 2015 gebaseerd op vervanging van verzadigde vetzuren
door (enkelvoudig en meervoudig) onverzadigde vetzuren: “Vervang boter, harde margarine en bak- en braadvetten door zachte
margarines, vloeibaar bak-en braadvet en plantaardige oliën.”
https://www.gezondheidsraad.nl/s tes/default/files/201524_richtlijnen_goede_voeding_2015.pdf
Vleeswaren en vleesconserven vallen binnen de categorie vleesproducten. Volgens artikel 1 lid h van het Warenwetbesluit Vlees, gehakt
en vleesproducten wordt een ‘vleesproduct’ als volgt gedefinieerd: “product bere d van of met zodanig behandeld vlees dat, aan de
hand van het snijvlak van de hartdoorsnijding, de verdwijning van de kenmerken van vers vlees kan worden geconstateerd, met
uitzondering van vlees dat alleen een koudebehandeling heeft ondergaan, gehakt vlees en vleesbereidingen;”.
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Rode sauzen14 dienen met ingang van 30 juni 2017 te voldoen aan de afgesproken maximale
zoutnorm. De normen zijn verschillend per productsoort15. Uit dit onderzoek blijkt dat 92% van de
63 bemonsterde rode sauzen van de deelnemende bedrijven voldoen aan de maximale zoutnorm
zoals afgesproken in het Akkoord. In 2016 voldeed 93% (n=75).
Italiaanse16 en Oosterse kant-en-klaarmaaltijden17 dienen met ingang van 31 december 201818 aan
de maximale norm voor verzadigd vet en zout19 zoals afgesproken binnen het Akkoord te voldoen.
63% van de 72 bemonsterde Italiaanse en Oosterse kant-en-klaarmaaltijden voldoen aan de
maximale zoutnorm. Met name Oosterse maaltijden op basis van één zetmeelcomponent en op
basis van tomaat of vet voldoen nog niet aan de afgesproken norm (circa 50%, n=44). 94% van
alle bemonsterde kant-en-klaarmaaltijden voldoen aan de afgesproken norm voor verzadigd vet.

Vleesconserven dienen met ingang van eind juni 2018 te voldoen aan de afgesproken maximale
zoutnorm. Uit dit onderzoek blijkt dat 16 van de 20 bemonsterde producten knakworst en Gelderse
rookworst van de deelnemende bedrijven medio 2017 voldoen aan de afgesproken zoutnormen van
respectievelijk 1,90 en 2,23 g zout per 100 g. Geen enkele van de 7 bemonsterde producten
kippenragout voldeed aan de maximale norm van 1,00 g zout per 100 g.

Etiket vs analyse
In alle onderzochte kant-en-klaarmaaltijden wordt beduidend minder verzadigd vet geanalyseerd
dan in de voedingswaarde op het etiket wordt vermeld. Voor de hele groep (n=71) is het verschil
significant. In de

productsoort

smeerleverworst (n=12) wordt

12% meer

verzadigd

vet

geanalyseerd dan in de voedingswaarde op het etiket wordt vermeld. Dit verschil is significant.

In alle door de NVWA onderzochte productgroepen wordt minder zout geanalyseerd dan in de
voedingswaarde op het etiket wordt vermeld. Verder blijkt dat in 31 van de 38 onderzochte
productsoorten minder zout wordt geanalyseerd dan gedeclareerd. In een enkele productsoort
wordt meer zout gevonden dan gedeclareerd. Bijvoorbeeld in kippenragout is het verschil +12%,
maar dit verschil is niet significant.

Monitor van het schap
Een aantal bemonsterde productsoorten uit dit onderzoek vallen ook binnen de zoutmonitoring van
de NVWA die al sinds 2011 loopt en ieder jaar wordt uitgevoerd. Dat zijn groenteconserven, hartige
snacks, rode sauzen, soep, diverse kant-en-klaarmaaltijden, diverse vleesconserven en diverse

14
15

16
17
18

19

Curry, pastasaus en tomatenketchup. 
Currysaus: maximaal 1,975 g zout per 100 ml; ketchup: maximaal 2,15 g zout per 100 ml en maaltijdsauzen/pastasauzen: maximaal 
1,275 g zout per 100 ml.
Lasagne, pastamaaltijd op basis van kaas en overige pastamaaltijd
Oosterse maaltijden op basis van één zetmeelcomponent, of op basis van ketjap, tomaat of vet.
De verzadigd vet- en zoutreductie in lasagne gebeurt in twee stappen. In Oosterse maaltijd op basis van ketjap gebeurt de
zoutreductie in twee stappen. Fase 2 van de verzadigd vet- en zoutreductie dient eind 2019 gerealiseerd te zijn.
De normen kunnen per soort verschillen.
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vleeswaren. De resultaten van dat onderzoek zijn te vinden in de factsheet van de NVWA
Monitoring van het gehalte aan keukenzout in diverse levensmiddelen 2017.
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Inleiding

In het kader van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid monitort de NVWA de samenstelling
van levensmiddelen. Bij dit onderzoek richt de NVWA zich met name op de prioriteiten van het
gezondheidsbeleid van het Ministerie van VWS.

Om het productaanbod over de hele linie gezonder te maken, heeft de Minister van VWS op 24
januari 2014 met FNLI, CBL, KHN en Veneca20 afspraken gemaakt in het Akkoord Verbetering
Productsamenstelling. Dit Akkoord bevat ambitieuze doelstellingen voor de reductie van de
hoeveelheden zout, verzadigd vet en de calorieën in levensmiddelen tot en met 2020. Met deze
aanpak wordt stevig ingezet op het makkelijker maken van de gezonde keuze. De reductie van
zout (natrium), verzadigd vet en calorieën (suiker en vet) tot gewenste niveaus in levensmiddelen
wordt stapsgewijs bereikt om de consument te laten wennen aan mogelijke veranderingen in
smaak. Om dit te bereiken worden per productcategorie maximale normen afgesproken.
In 2020 moet het makkelijk zijn om dagelijks maximaal 6 gram zout en maximaal 10
energieprocent21 verzadigde vetten per dag te consumeren.
De

afspraken

en

voortgang

van

het

Akkoord

zijn

terug

te

vinden

op

de

website

www.akkoordverbeteringproductsamenstelling.nl.

De Minister van VWS streeft reductie aan verzadigd vet en zout na via enerzijds inzet van de
levensmiddelenbedrijven om het verzadigd vet- en zoutgehalte in producten en gerechten
stapsgewijs te verlagen22 en anderzijds beschikbaarheid van informatie voor de consument
(bijvoorbeeld op het etiket).
Uit een studie van RIVM23 blijkt dat de zoutinname van volwassenen in Nederland tussen 2006 en
2015 gelijk is gebleven. De mediane zoutinname bij volwassenen in Doetinchem is in 2015 nog
steeds ruim boven de aanbevolen maximale hoeveelheid van 6 gram per dag. De helft van de
onderzochte mannen had in 2015 een zoutinname van meer dan 9,7 gram per dag, en zat
daarmee meer dan 3,7 gram boven de aanbevolen maximale hoeveelheid. De helft van de
onderzochte vrouwen had een zoutinname van meer dan 7,4 gram per dag.
Volgens de VCP 2007-201024 is een derde deel van de energie-inname van de bevolking tussen 19
en 69 jaar afkomstig van vet. Het aandeel in verzadigde vetzuren in de voeding blijkt echter
ongunstig. Meer dan 85% van de bevolking had een te hoge bijdrage van verzadigd vet aan de
totale energie: gemiddeld 13 energieprocent.

20

CBL: Centraal Bureau Levensmiddelen, FNLI: Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie, KHN: Koninklijke Horeca Nederland,
Veneca: Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties
Energie%= het percentage van de totale inneming aan energie (calorieën) uit voeding.
22
VWS, 2-2-2012, Kamerbrief transvetzuren en EU-activiteiten zoutreductie
23
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Zout-, jodium- en kaliuminname 2015 Voedingsstatusonderzoek bij volwassenen
uit Doetinchem, 2016.
24
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/V/Voedselconsumptiepeiling/Overzicht voedselconsumptiepeilingen/VCP Basis 7 69 jaar 2007 201
0
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Doel

Het doel van het project is het monitoren van verzadigd vet- en zoutgehaltes in productsoorten
waarvoor afspraken gemaakt zijn in het kader van het Akkoord verbetering productsamenstelling.
Het gaat in dit rapport om verschillende productsoorten in de productgroepen groenteconserven,
hartige droge snacks, kant-en-klaarmaaltijden, rode sauzen, soep en bouillon, vleesconserven en
vleeswaren te koop in Nederlandse supermarkten van bedrijven die deelnemen aan de betreffende
afspraak van het Akkoord.
Door verzadigd vet- en zoutgehaltes van producten te bepalen en te vergelijken met de
afgesproken maximale normen voor verzadigd vet of zout uit het Akkoord wordt een indruk
verkregen van de voortgang van de afspraken.
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Werkwijze 

Keuze van bemonstering
Om de voortgang van zoutreductie in rode sauzen, soepen en bouillons van deelnemende bedrijven
te volgen is gekozen voor het bemonsteren van vergelijkbare aantallen en soorten die ook in 2016
zijn bemonsterd28. De groep rode sauzen bestaat uit curry, pastasaus en tomatenketchup. Soep is
onderverdeeld in soep (poeder) voor één kop, noedelsoep, soep in pak (poeder) bestemd voor 3, 4
of 6 borden en vloeibare soepen in blik of zak. Bouillon is onderverdeeld in basisbouillon voor soep
(vloeistof), bouillonblokjes en bouillonpoeder.
Voor het monitoren van het verzadigd vetgehalte in vleeswaren is gekozen voor paté en
smeerleverworst. Voor het monitoren van het zoutgehalte in vleeswaren is gekozen voor gegrild
ontbijtspek en salami. De keus is op deze producten gevallen omdat in 2016 circa 50% van de
bemonsterde producten gegrild ontbijtspek en salami nog niet aan de afgesproken maximale
zoutnorm voldeden. Circa 50% van de bemonsterde producten paté en smeerleverworst voldeden
in 2016 nog niet aan de maximale norm voor verzadigd vet die voor deze soorten gelden.
Vleeswaren kunnen zowel voorverpakt als op de versafdeling van een supermarkt zijn bemonsterd.
Verder zijn in 2017 diverse soorten Italiaanse en Oosterse kant-en-klaarmaaltijden bemonsterd
voor analyse van verzadigd vet en zout.
Voor het indelen van alle producten is gebruikt gemaakt van de indeling zoals deze wordt
gehanteerd in het Akkoord. Met name het indelen van de bemonsterde maaltijden op basis van
kaas, ketjap, tomaat, vet of overig is specifiek gedefinieerd in het Akkoord29.

Een groot deel van de resultaten van productsoorten uit de productgroepen chips & zoutjes,
conserven, kant-en-klaarmaaltijden, sauzen, soep en vleeswaren van deelnemende bedrijven uit
de meerjarige zoutmonitoring van het schap 201730 van de NVWA die ook aan de afgesproken
normen uit het Akkoord moeten voldoen zijn gebruikt voor de dataset van het Akkoord.

Methode van bemonstering
In de periode april tot juni 2017 zijn in totaal 525 unieke levensmiddelen bemonsterd in
Nederlandse supermarkten in de productgroepen groenteconserven, hartige droge snacks, kant-enklaarmaaltijden, rode sauzen, soep en bouillon, vleesconserven en vleeswaren.
Huismerken van supermarkten zoals Albert Heijn, Aldi, Jumbo, Lidl en Superunie31 (Coöp, EMTÉ,
DekaMarkt, MCD, Nettorama, Plus en Spar) en merken van producenten van de deelnemende
bedrijven zijn bemonsterd. Etiketgegevens van elk bemonsterd product zijn met behulp van foto’s
vastgelegd. In tabel 4 is de samenstelling van de bemonstering weergegeven in aantallen per
productgroep en soort.

28

https://www.nvwa.nl/documenten/communicatie/inspectieresultaten/eten-drinken/2017m/rapport-monitoring-van-het-gehalte-aankeukenzout-en-verzadigd-vetgehalte-in-levensm ddelen
http://akkoordverbeteringproductsamenstelling.nl//dsresource?objectid=rivmp:325827&type=org&dispos tion=inline
30
NVWA, Mon toring van het gehalte aan verzadigd vet en zout in diverse levensmiddelen 2017.
31
Leden van Superunie zijn: Agrimarkt, Boni, MCD, Coöp, Deen, DekaMarkt, Dirk, Hoogvliet, Jan Linders, Nettorama, Poiesz, Sperwer
Groep (waaronder vallen: Plus en Spar), Sligro Food Group (groothandel; waartoe ook behoren: EMTÉ), Vomar.
29
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Vergelijking met Akkoord afspraken
In bijlage 1 zijn in de tabellen 10 t/m 17 de afgesproken maximale normen voor verzadigd vet en
zout per productgroep en soort en de termijn van realisatie weergegeven. In sommige soorten
vindt de zoutverlaging in meerdere fases plaats. In het hoofdstuk Resultaten en discussie wordt de
vergelijking tussen de geanalyseerde waarden en de te realiseren afgesproken maximale normen
gemaakt.
Er is onderscheid gemaakt tussen productgroepen waarvan de termijn van realisatie inmiddels is
verstreken en productgroepen waarvan de termijn van realisatie op het moment van de
bemonstering in april-juni 2017 nog loopt.

Statistische analyses
Het toetsen van etiketgegevens met analyseresultaten gebeurt door middel van een gepaarde ttoets. Wanneer de p-waarde kleiner dan of gelijk is aan 0,05 dan wordt het verschil tussen de twee
datasets statistisch significant verondersteld.
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Conclusies

In de periode april tot juni 2017 zijn in supermarkten 525 levensmiddelen bemonsterd waarvoor
afspraken gelden en die afkomstig zijn van bedrijven die deelnemen aan de betreffende afspraak
van het Akkoord. Omdat nog niet alle termijnen van realisatie van de afgesproken maximale
normen zijn verstreken is een onderscheid gemaakt in productgroepen en soorten die wel al aan de
afgesproken normen uit het Akkoord dienen te voldoen en groepen waarvan de termijn van
realisatie nog niet is verstreken ten tijde van de bemonstering.

Producten die dienen te voldoen
Uit het onderzoek van de NVWA blijkt dat medio 2017 83% van de 64 bemonsterde
groenteconserven voldeed aan de maximale normen van de zoutverlaging die in 2011 zijn
afgesproken. 20% van de bemonsterde enkelvoudige groenteconserven voldeed nog niet.

86% van de 177 door de NVWA bemonsterde producten soep en bouillon voldeed aan de
afgesproken norm van 0,875 g zout per 100 ml bereid product. In 2016

voldeed 79% van alle

bemonsterde soep en bouillon (n=185). Circa 50% van de bouillonblokjes (n=11) voldeed in 2017
nog niet. Afspraak was dat soep en bouillon op 31 december 2016 zouden voldoen aan het
maximaal zoutgehalte.

De maximale normen voor verzadigd vet in paté en smeerleverworst zijn respectievelijk 11,85 en
10,35 g verzadigd vet per 100 g. 60% van de 25 bemonsterde paté en (Saksische)
smeerleverworst voldeed aan de maximale norm voor verzadigd vet. In 2016 voldeed 48% (n=25).
73% van de 30 bemonsterde producten gegrild ontbijtspek en salami voldeed aan de afgesproken
maximale norm voor zout. In 2016 voldeed 52% (n=23). Vleeswaren dienen per 30 juni 2015 aan
de maximale normen voor verzadigd vet en zout te voldoen.

Producten die nog niet dienen te voldoen
92% van de rode sauzen (curry, pastasaus en tomatenketchup) van deelnemende bedrijven
voldoen aan de maximale norm voor keukenzout. Dit percentage is vergelijkbaar met het
percentage van 93% uit 2016. De binnen het Akkoord gestelde norm voor rode sauzen is 30 juni
2017 in gegaan, de bemonstering is uitgevoerd van april-juni 2017.

Hartige droge snacks dienen eind 2018 aan de maximaal afgesproken zoutnorm te voldoen.
In de groep hartige droge snacks voldeed 77% van alle 62 bemonsterde producten aan de
afgesproken maximale zoutnorm. In de productsoorten gecoate noten en stapelchips voldeden alle
producten (n=16). 37% van de bemonsterde noten en notenmixen (n=27) voldoet medio 2017
nog niet.

Vleesconserven dienen in juni 2018 aan de maximale zoutnorm te voldoen.
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59% van de bemonsterde vleesconserven (n=27) voldoet aan de afgesproken maximale norm voor
zout. Nog geen enkele kippenragout voldoet medio 2017 aan de maximale zoutnorm.

Van alle 72 bemonsterde kant-en-klaarmaaltijden voldoet 94% aan de afgesproken norm voor
verzadigd vet. 63% van de kant-en-klaarmaaltijden voldoet aan de maximale zoutnorm. Met name
Oosterse maaltijden voldoen nog niet aan de afgesproken norm voor zout (circa 50%).

Etiket vs. analyse
Uit onderzoek blijkt dat in alle kant-en-klaarmaaltijden (n=71) beduidend minder verzadigd vet
wordt geanalyseerd dan in de voedingswaarde op het etiket wordt vermeld. Voor de hele groep is
het verschil is significant. In Oosterse maaltijd op basis van vet bijvoorbeeld is het verschil van
tussen analyse en etiket -60%. Dit verschil is significant.
In smeerleverworst wordt meer verzadigd vet geanalyseerd dan op het etiket wordt vermeld
(+14%). Dit verschil is significant.

In alle productgroepen die op zout zijn onderzocht wordt minder zout geanalyseerd dan in de
voedingswaarde op het etiket wordt vermeld. Voor de productgroepen groenteconserven (n=64),
kant-en-klaarmaaltijden (n=71), sauzen (n=63 ) en soep (n=173) is het verschil significant.
In 31 van de 38 onderzochte productsoorten wordt minder zout geanalyseerd dan gedeclareerd. In
een enkele productsoort wordt meer zout geanalyseerd dan gedeclareerd. Bijvoorbeeld in
kippenragout is het verschil tussen analyse en etiket +12%. Dit verschil is niet significant.

Monitor van het schap
Een aantal bemonsterde productgroepen en soorten uit dit onderzoek vallen ook binnen de
zoutmonitoring van de NVWA die al sinds 2011 loopt en ieder jaar wordt uitgevoerd. Dat zijn
groenteconserven, hartige droge snacks, diverse soorten kant-en-klaarmaaltijden, rode sauzen,
soep en diverse soorten vleesconserven en vleeswaren. De resultaten van dat onderzoek zijn te
vinden in de factsheet van de NVWA Monitoring van het gehalte aan keukenzout in diverse
levensmiddelen 2017.
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